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Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

Gezien de blijvend zorgelijke situatie en snelle ontwikkelingen rondom het Corona-virus willen we u steeds 

met korte tussenpozen op de hoogte houden van de keuzes die we als school maken. 

 

Gisterenavond hebben de onderwijspartijen besloten de scholen vooralsnog te adviseren open te blijven. 

Wel is er ruimte gekomen om dit per school individueel te beslissen. Dit betekent dat de 

verantwoordelijkheid op dit moment bij de scholen zelf ligt. 

 

D.V. maandagmiddag hoopt het managementteam opnieuw te vergaderen en hun voorstel met het 

schoolbestuur als eindverantwoordelijke te bespreken.  

Het zal een afweging zijn tussen enerzijds de adviezen van de Tweede Kamer in lijn met het RIVM en 

anderzijds de oproep vanuit de Federatie Medisch Specialisten om scholen zo snel mogelijk te sluiten. 

Uiteraard is de situatie van dat moment leidend voor de beslissingen die genomen worden. 

 

Voor dit moment kunnen we aangeven dat maandag de lessen op school zijn voortgang zullen hebben. 

 

Wel willen we enkele zaken aanscherpen en voor enkele zaken opnieuw de aandacht vragen: 

 

1. Fijn als u thuis ook instructies geeft over de persoonlijke hygiëne en de wijze waarop er moet worden 

gehoest, geniest en handen gewassen. Het is essentieel dat kinderen zelf het belang ervan inzien.  

2. Ook stellen we het op prijs als u de kinderen erop wilt wijzen geen 'grapjes' te maken over deze ziekte. 

In de wandelgangen horen we dit regelmatig. We begrijpen dat de urgentie, zeker nu er nog geen zieke 

kinderen en leerkrachten zijn, bij kinderen minder aanwezig is en dat kinderen er daarom sneller 'grappig' 

over doen. Als we samen optrekken om deze ziekte ook als ernstige roepstem te benoemen voorkomen 

we dit mogelijk wat meer. 

3. Wij hopen zelf de lijn voort te zetten van de hygiënemaatregelen zoals o.a. het dagelijks meermalen 

reinigen van leuningen, handvatten, toetsenborden en het frequenter schoonmaken van de toiletten. 

4. Wij vragen uw aandacht ook voor de onderstaande extra maatregel: 

Vanaf half negen kunnen de kleuters worden gebracht om naar binnen te gaan. Aan u de vraag om niet 

als 'club' voor de ingang te wachten, maar uw kind buiten af te zetten en zelf direct weg te gaan. Dat 

voorkomt veel mensen dicht bij elkaar in één groep. Fijn als u dit met uw kind vooraf bespreekt, zodat het 

zich hierop kan voorbereiden. 

 

Wij hopen de wijsheid te mogen ontvangen om verantwoorde besluiten te nemen. In alles blijft de oproep 

om stil te staan bij de diepste oorzaak van deze ingrijpende omstandigheden met het gebed of de Heere 

Zijn toorn zou willen afwenden en deze roepstemmen tot zegen voor ons hart zou willen gebruiken. 

 

Een hartelijke groet namens allen, 

 

M.J. Visser 
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